
 

 

 

 

Estudando substantivos 

                                     

                                                          

                                   

 

 

 

Os substantivos são palavras que usamos para nomear as coisas, pessoas, lugares, 

animais, plantinhas, objetos, qualidades, ações. Preste atenção nessa frase que você 

já deve ter dito alguma vez: 

- Posso jogar videogame? 

Veja que videogame é um substantivo, pois dá nome á um objeto!  
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Agora, assista ao vídeo para esclarecer ainda mais nossa aula sobre substantivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=pxpX88Excro&t 

 Com auxílio de um adulto, realize a leitura da carta de Ronroroso na página 94 do 

livro de Língua Portuguesa: 



 

 

 

1) Escreva o máximo de substantivos que você conseguir encontrar no texto acima: 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

________________________                                   __________________________ 

 

Como você observou, os substantivos estão em todos os lugares, em todos os 

momentos presentes em nossas vidas! Vamos ver isso na prática: 

2) Complete as frases de acordo com os substantivos que você preferir, use sua 

criatividade: 

 

a) Hoje eu estou muito ______________________________________. 

b) Meu ______________________________________é muito amável. 

c) Eu gosto muito de brincar de _______________________________. 

d) O nome da minha mãe é __________________________________. 

e) Esse ano eu li um _________________ muito legal! O título é 

_____________________________________________________. 

f) O moro na cidade de ____________________________________. 

g) O dia da semana de hoje é __________________-_____________. 

h) O nome do meu melhor amigo é ____________________________. 

i) __________________________________ é minha comida favorita! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adição e subtração 
 

Vamos relembrar algumas questões sobre adição e subtração na atividade de hoje. 

Para começar que tal assistir ao vídeo explicativo para facilitar a realização dos 

exercícios? 

https://www.youtube.com/watch?v=AUzyuZdg68Y 

  

No vídeo, pudemos relembrar o que é subtração e adição, além de conhecer os nomes 

que cada um dos números recebe na conta! 

 

 Lembre-se: o número que possuir mais de dois algarismos (como 12 ou 145), 

devemos posicionar sempre: 
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Unidade sobre Unidade 

Dezena sobre Dezena 

Centena sobre centena 



 

 

 

Vamos aprender sobre adição? 

 

   

 

 Fazemos uma adição quando juntamos quantidades. 

Tenho 2 maçãs e ganhei 3 do meu irmão, fiquei com 5 maçãs. 

Veja que nesse caso estamos juntando as quantidades de maçãs: 

 Mesmo mudando a ordem das parcelas, o resultado 

sempre será o mesmo. 

 Sempre colocar o sinal de + que indica ser uma adição.  

 O “tracinho” abaixo das parcelas sempre deve ser 

colocado, representa o sinal de igualdade (=). 

 Abaixo desse tracinho encontramos o resultado da conta! A soma ou total é o 

resultado da união das parcelas, ou seja, o resultado.  

 

Agora, vamos aprender sobre subtração? Fazemos uma conta de subtração quando 

tiramos uma quantia ou quando queremos descobrir quanto falta para 

chegar a uma determinada quantia!  

 O minuendo sempre será o número maior porque representa a 

quantia de algo que temos. 

 O subtraendo fica sempre abaixo do minuendo, é a 

quantia que vamos tirar do que temos. 

 Assim como na adição, devemos colocar sempre o 

sinal de menos (-) e o “tracinho” abaixo do subtraendo, 

que representa o sinal de igualdade (=). 

 Abaixo do tracinho, temos o resultado da conta!.  

 

 O que sobrou depois de tirar  Resto                                                                                                 

O que falta para alcançar um valor  Diferença 



 

 

 

Agora, vamos praticar: 

1. Realize as subtrações das maçãs: 

 

a) Em uma subtração em que o minuendo é 23 e o subtraendo é 10, qual é o resto? 

 

 

Resposta: 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Em uma subtração, o minuendo é 86 e o resto (resultado) é 21. Qual é o valor do 

subtraendo? 

 

 

Resposta: 

______________________________________________________________________________________ 

 

c) Em uma subtração em que o minuendo é 103 e o subtraendo é 30, qual é o resto? 

 

 

Resposta:____________________________________________________________________________ 

2. Cruza Adição 

Faça as adições e complete a cruzadinha: 



 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

A) C D U 
 
2 0 2 

+            5 2 

_____________ 

D) C D U 
 
 3 3 

+             9 

_____________ 

F) C D U 
 
1 6 3 

+  1        3 3 

_____________ 

C) C D U 
 
4 9 3 

+ 1         4 6 

_____________ 

E) C D U 
 
5 3 7 

+ 2         5 6 

_____________ 

B) C D U 
 
 5 1 

+            2 3 

_____________ 

A

B

C

D
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